
 

Naturstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø 
Tlf. 72 54 30 00 • Fax 39 27 98 99 • CVR 33157274 • EAN 5798000873100 • nst@nst.dk • www.nst.dk 

 Til adressater på vedlagte liste 
   
    
   
  

Biodiversitet og arter 
J.nr. NST-300-00053 
Ref. jenoe 
Den 10. marts 2015 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om Voerså-Stensnæs 
Vildtreservat 
 
Hermed sendes udkast til ændret bekendtgørelse om Voerså-Stensnæs 
Vildtreservat i offentlig høring. Ændringen af bekendtgørelsen er en opfølgning på 
Natura 2000-planlægningen for Natura 2000-område nr. 14 ”Ålborg Bugt, 
Randers Fjord og Mariager Fjord”. 
 
Ændringerne vedrører: 

1. Færdsel fra 1. april til 15. juli forbydes på den nyopdukkede ø umiddelbart 
syd for Stensnæs og i en 50 m zone omkring øen. 

2. De eksisterende jagtbestemmelser er blevet præciseret og suppleret med 
bestemmelser om, at jagt også er forbudt på de nyopdukkede øer. 

3. Hastighedsbegrænsningen for motordrevet sejlads udvides til at gælde for 
hele reservatet. 

4. Forbuddet imod brætsejlads i den nuværende bekendtgørelse er ændret til 
wind-, kitesurfing og lignende i udkastet. 

 
Ad 1. 
Der vurderes at være et behov for en bedre beskyttelse af ynglende terner i 
området. Der indføres et færdselsforbud i ternernes yngletid fra 1. april til 15. juli 
med henblik på at øge ynglesuccesen. 
 
Ad 2. 
Det er tale om en præcisering af de gældende bestemmelser. 
 
Ad 3.  
Med formuleringen, ”… beliggende indenfor en afstand af 500 meter fra højeste 
daglige vandstandslinie” i den nuværende bekendtgørelse, gælder forbuddet 
allerede i dag for stort set hele reservatet, men den er uklar da afgrænsningen af de 
nyopdukkede øer er uklar. Bestemmelsen gøres med ændringen entydig. 
 
Ad 4. 
Ensretning af regler. 
 
De foreslåede ændringer forventes at træde i kraft den 1. august 2015. 
 
Evt. spørgsmål om de foreslåede ændringer kan rettes til undertegnede. 
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Høringssvar bedes sendt på mail til nst@nst.dk med kopi til jenoe@nst.dk og 
hls@nst.dk, senest den 14. april 2015. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Jens Skovager Østergaard  
72 54 25 01  
jenoe@nst.dk  
 


